
Spotreba:

Zloženie:

Zrnitosť:

Norma:

Pevnosť:

z 1 vreca (40 kg) možno pripraviť  
24 až 26 l malty

vápenný hydrát, portlandský cement, 
minerálne splnivá a prísady

zrno 4 mm

ČSN 722430 časť 1 až 5

v tlaku po 28 dňoch min. 10,0 MPa

Výrobok

Charakteristika

Suchá maltová zmes na bežné 
murovanie z pálených murovacích 
materiálov s pevnosťou v tlaku po 28 
dňoch min. 10,0 MPa.

Použitie

Vápennocementová malta na mu-
rovanie všetkých bežných pálených 
murovacích materiálov. Murovacia 
malta Profi Dur 100 je určená na mu-
rovanie obvodových a nosných kon-
štrukcií, viacpodlažných budov s po-
žadovanou vyššou pevnosťou.

Profi Dur 100

Spracovanie

Miešanie:
Najvýhodnejší spôsob je kombinácia zásobného sila s priebežnou miešačkou nainštalo-
vanou priamo na silo alebo kontinuálnou miešačkou. Profi Dur 100 však možno miešať 
aj v bežných stavebných miešačkách. Spotreba vody je cca 5-6 litrov na 1 vrece. Na roz-
miešanie je nutné použiť iba pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu ČSN EN 1008:2003. 
Po rozmiešaní so zámesovou vodou je doba spracovateľnosti cca 1,5 hod. K zmesi nie je 
dovolené primiešavať cudzie materiály.
Murovanie:
Veľmi nasiakavé materiály je treba pred použitím namočiť, a to najmä v letnom období pri 
vyšších teplotách. Naopak v zimných mesiacoch musí byť murovací materiál suchý. Spo-
jovaný murovací materiál musí byť pevný a bez prachu, nezmrznutý, zbavený nečistôt a 
mastných škvŕn.

Murovacia malta Profi Dur 100 nie je vhodná na murovanie sklenených tvárnic a škárova-
nie lícového muriva.

Spracovávať pri teplote nad +5 °C.

Bezpečnosť práce

Používať osobné ochranné 
prostriedky. Pri zasiahnutí kože a očí 
dôkladne umyť vodou. Výrobok sa 
nesmie likvidovať spolu s domovým 
odpadom a nesmie uniknúť do 
kanalizácie.

Balenie a skladovanie

40 kg - vrece

1400 kg - paleta (35 vriec) 

voľne ložené v silách 

skladovateľnosť v suchom stave min. 
6 mesiacov od dátumu výroby
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